
 

 

 

 

Wedstrijdvoorwaarden 

handhavingsweek 

Van 4 oktober 2021 t.e.m. 10 oktober 2021 

 

  



1. Toelichting wedstrijden 

De handhavingsweek loopt van 4 oktober 2021 t.e.m. 10 oktober 2021. 

Tijdens deze week organiseert de gemeente Willebroek een actie, bestaande uit 2 wedstrijden. 

Elke groep die inschrijft neemt automatisch deel aan de 2 wedstrijden. 

Opruimwedstrijd 

De groepen of scholen die zich hebben ingeschreven kunnen tijdens de handhavingsweek sluikstort 

en zwerfvuil gaan opruimen.  

Op elke locatie die ze opruimen moeten er vooraf foto’s worden genomen van het afval en enkele 

sfeerbeelden. Deze foto’s worden aan de communicatiedienst bezorgd (info@willebroek.be). 

Dit afval brengen zij na hun opruimdag binnen op de gemeentelijke werkplaats, waar hun 

verzamelde afval zal gewogen worden. 

Zij zullen dan een kaart meekrijgen waar het ingezamelde gewicht aan afval op vermeld zal worden. 

Ook de groepsgegevens (naam groep, aantal deelnemers, contactgegevens, …) en de datum van 

inlevering zullen worden genoteerd. 

De groep of school die na afloop van de handhavingsweek het meeste afval heeft opgeruimd, wint de 

wedstrijd. 

De groep die op de 1e, 2e en 3e plaats eindigen krijgen een mooie prijs. De andere groepen krijgen 

een troostprijs. 

De rangschikking van deelnemende groepen zal na de handhavingsweek worden uitgehangen aan 

het administratief centrum en op het August Van Landeghemplein. 

Fotowedstrijd 

De groep neemt een zo origineel mogelijke groepsfoto tijdens het opruimen van sluikstort en stuurt 

deze voor 15 oktober 2021 in bij de communicatiedienst (info@willebroek.be). 

Na de handhavingsweek zal het gemeentepersoneel kunnen stemmen voor hun favoriete foto. De 

groep met de meeste stemmen wint de wedstrijd. 

2. Inschrijvingsvoorwaarden 

Om deel te nemen aan de wedstrijden van de handhavingsweek, dient elke groep zich in te schrijven 

d.m.v. het inschrijvingsformulier. 

Het ingevulde inschrijvingsformulier dient per e-mail bezorgd te worden aan de dienst Omgeving van 

de gemeente Willebroek op omgeving@willebroek.be. 

Op het formulier dient de groep onderstaande in te vullen: 

- Naam van de groep 

- Aantal leden 

- Opruimlocatie(s) 

- Gegevens van de contactpersoon van de groep 

- Verklaring akkoord wedstrijdvoorwaarden 

Inschrijven kan nog tot 1 dag voor de dag dat de groep zijn opruimactie gepland heeft. 
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3. Grootte van de groep 

Elke groep bestaat uit minimum 2 en maximum 10 leden. 

Elke groep dient te bestaan uit minstens 1 volwassene die fungeert als contactpersoon en begeleider. 

Voor schoolgroepen en verenigingen worden een uitzondering gemaakt. 

Een schoolgroep of vereniging mag maximum het aantal leden tellen dat officieel in de groep zitten. 

Hiervoor dient de schoolgroep of vereniging een klaslijst of ledenlijst aan de inschrijving toe te 

voegen. 

4. Opruimen en inleveren van sluikstort en zwerfvuil 

Er mag enkel sluikstort/ zwerfvuil verzameld worden op het grondgebied van de gemeente 

Willebroek. 

Op de dag van opruimen kan de groep het nodige materiaal gaan ophalen op de gemeentelijke 

werkplaats. 

De contactpersoon van de groep zal moeten een document moeten ondertekenen dat hij het 

materiaal in ontvangst heeft genomen, hier zorg voor zal dragen en onbeschadigd terug zal brengen 

na afloop van het opruimmoment. 

Elke ingeschreven groep kan gedurende de ganse week sluikstort verzamelen, maar er kan slechts 1x 

ingeleverd worden. 

Het afval dient verzameld te worden in de daarvoor meegekregen afvalzakken. Sluikstort dat 

verzameld werd in andere zakken, bakken, dozen, … zal niet mee opgenomen worden voor het 

wedstrijdresultaat. 

Als de groep tijdens de handhavingsweek niet toekomt met het aantal zakken dat ze op de 1e dag 

hebben meegekregen, dan kan de groep extra zakken gaan afhalen op de gemeentelijke werkplaats. 

Het afval dat de groep heeft ingezameld dient binnengebracht te worden op de gemeentelijke 

werkplaats. Dit afval zal gewogen worden en het gewicht wordt genoteerd op de kaart van de groep 

en in het register van de wedstrijd. Foutief afval zal niet aanvaard worden en wordt ook niet mee 

gewogen. 

Het binnenbrengen en wegen van het afval op de gemeentelijke werkplaats kan t.e.m. vrijdag 15 

oktober 2021. Dit uitsluitend tijdens de openingsuren van de gemeentelijke werkplaats en na 

telefonisch contact de dag zelf of per e-mail de dag ervoor (info@willebroek.be). 

 
Gemeentelijke werkplaats 
Jozef Wautersstraat 92 

2830 Willebroek 

03 866 92 20 

 

 
 
 
 

Openingsuren 
maandag: 
09:00 - 12:00 
13:30 - 16:00 

dinsdag: 
09:00 - 12:00 
13:30 - 16:00 

woensdag: 
09:00 - 12:00 
13:30 - 16:00 

donderdag: 
09:00 - 12:00 
13:30 - 16:00 

vrijdag: 
09:00 - 12:00 
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5. Uitsluiting en diskwalificatie 

Bij niet correcte/ tijdige inschrijving 

Groepen die zich niet correct (niet het volledige formulier ingevuld) hebben ingeschreven of die zich 

te laat hebben ingeschreven (niet minstens 1 dag ervoor), kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. 

Groepen waarvan de leden niet in Willebroek wonen worden uitgesloten tot deelname aan de 

wedstrijd. 

Bij niet correcte afvalinzameling 

Groepen die niet op een correcte wijze afval hebben ingezameld (niet in juiste zakken) of die foutief 

afval inzamelden, worden gediskwalificeerd. 

Onder foutief afval wordt verstaan: huisvuil, grof vuil, al het afval andere dan zwerfvuil/ sluikstort. 

Groepen die afval hebben ingezameld buiten het grondgebied van Willebroek. 

Bij gebrek aan foto’s 

Groepen die geen foto’s hebben bezorgd die het in te zamelen afval kunnen weergeven worden 

gediskwalificeerd. 

Groepen die enkel een groepsfoto hebben doorgestuurd worden gediskwalificeerd. 

Groepen die geen groepsfoto hebben doorgestuurd, maar enkel foto’s van het in te zamelen afval 

worden uitgesloten van de fotowedstrijd. 

Bij beschadiging/ verlies van het materiaal 

Groepen die het materiaal beschadigen, stuk maken of verliezen worden gediskwalificeerd. 

Bij valsspelen of fraude 

Groepen worden gediskwalificeerd bij elke vorm van valsspelen of frauderen met het oog op het 

winnen van de wedstrijd of het dwarsbomen van andere groepen. 

6. Bekendmaking winnaars en prijsuitreikingen 

De winnaars worden bekend gemaakt op maandag 25 oktober 2021 en zullen persoonlijk op de 

hoogte worden gebracht. 

De prijsuitreikingen zullen plaatsvinden op woensdag 27 oktober 2021. 

7. Locatie-tips 

Groepen die niet weten waar te beginnen kunnen best eens een kijkje nemen op de gemeentelijke 

speelpleinen en in de gemeentelijke parken. 

 


